
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  
Referat af menighedsrådsmøde torsdag 9. marts 2023 kl. 16 i 
Johanneshuset. 
Tilstede: Henning, Inge, Jonna, Anne, Ib, Sara, Camilla og Paulina 
Afbud: Dorthe, Lisbeth, Kevin 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  
Punkt 4a. 4b og 4c tilføjes 

2. Orienteringspunkter 

• Sogneudflugt 
 

• Kontaktperson 
 
 
 
 
 

• Havedag 
 
 
 

• Køkkenudvalg 
 

 

• Henning orienterede om 
Sogneudflugten. 

• Inge har haft møde med 
kirkesangerne og har planlagt 
møde med kirketjeneren og 
vikarerne. 
MU-samtalerne er også planlagt. 
Camilla er kommet godt i gang og 
tager uddannelsen til maj. 

• Henning orienterede om 
havedagen d. 18. marts. Kl. 10 – 
14. med frokost. 

• Henning orienterede om det nye 
køkken 

3. Godkendelse af regnskab 

 

Regnskabet er gennemgået og godkendt. 
Sankt Johannes Sogns Menighedsråd, 
CVR-nr. 39122081, Regnskab 2022, 
Afleveret d. 08-03-2023 12:14 

4. Drøftelse af og beslutning om en forhøjelse 

af betaling for brug af sognelokalerne i 

forbindelse med mindehøjtidelighed. 

Grunden er, at bruger ofte ikke gør rent i 

den udstrækning som er aftalt. 

 

4a. Anonyme narkomaner anmoder om at 

få endnu en dag, fredag, til deres møder. 

 

 

 

 

 
Beløbet sættes til 1.000 kr. 
På næste MR-møde vedtages opdatering af 
vedtægterne. 
 
 
 
 
4a: Emnet drøftet og det besluttes at såfremt 
Ungdomspræsteriet ikke skal benytte lokalerne at 
NA kan benytte lokalerne om fredagen også, frem 
til sommerferien.  
Der laves en skriftlig aftale med dem. 
 
 
 
 
 
 
 



4b. Drøftelse af konceptet omkring 

mandagscafeens udflugt. Vi har ikke sat 

penge af hertil i budgettet, men har et 

forslag om finansiering. Desuden skal vi 

drøfte om andre brugere i huset skal have 

tilbudt at deltage? 

 

4c. Aktivitetskalenderen har deadline 1. 

april. Hvad skal vi huske til den? 

Udflugten er d. 22. maj 
 
Det blev drøftet, hvilke brugere i huset der muligvis 
kan tilbydes at deltage og, at bussen finansieres af 
Sct. Johannes Sogns arbejde. 
 
 
 
Menighedsrådsmøder for efteråret 2023 
tirsdag 8. august kl. 16 
onsdag 13. september kl. 17 
torsdag 12. oktober kl. 16 
onsdag 8. november kl. 17 
torsdag 7. december kl. 16 

5. Nyt fra provstiudvalget. PU afholder 

forårsmøde med Sct. Johannes Sogn den 

11. apr. Kl. 13.45-14.45. 

 
Henning, Inge, Anne og Ib deltager. 
 
Henning orienterede om Provstiets grønne strategi 

6. Skal vi med i ladestander-opstilling? Vi har 

19 pladser. Man skal etablere ladestander, 

når man har over 20 pladser. 

Når vi kun har 19 P-båse, skal vi selv stå for 
etableringsomkostningerne. Derfor blev det 
besluttet at vi venter og sætter det på fremtidige 
budgetønsker, sammen med P-båse ud mod 
Johannesgade. 

7. Orientering om og drøftelse af 

affaldsordning 

 
Henning orienterede om den nye affaldsordning.  
 

8. Menighedsmøde er ikke planlagt. Forslag: 

Afholdes 16 maj i forlængelse af MR-møde 

(16-18). 

Forslaget blev vedtaget. 

9. Læs DAPen – et introkursus Udsættes til næste gang 

10. Siden sidst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognemiddagen gik godt – med 18 deltagere 
Inge var sammen med Bydelsmødre og fortalte 
hvad vi arbejder med i Johanneshuset. 
Anne fortalte om stiftsvolontøren der besøgte 
konfirmanderne. 
Jonna fortalte om sogneeftermiddag med Doris 
Tiedemann 
Paulina fortalte om en vellykket krea-aften 
Camilla har ca. 14 – 15 mødre og babyer til 
babysalmesang 
Sarah fortalte at arrangementet med Carl Nielsen 
gik rigtig godt med ca. 50 deltagere. 
Karina fortalte om et vellykket 
fastelavnsarrangement med mange børn. 
Det blev foreslået, at vi næste år også har præmier 
for bedste udklædning. 
 
 



11. Ajourføring af aktivitetsliste /Inge Listen blev gennemgået med nedenstående 
tilføjelser: 
Inge laver påskemåltidet Skærtorsdag 
Alsang d. 4. maj ledes af Dan Skjerning 
Anne er vært ved kirkefrokosten Kristi Himmelfart 
Der skal findes en som kan smøre rundstykker til 
sogneudflugten 3. juni. 

12. Nyt om sognerejse 29. sep-2.okt. /Inge Inge orienterede. 
Turen gennemføres ved min. 40 deltagere.  
Sidste frist for tilmelding 30. juni. 

13. Evt. Punkt mangler: nyt fra 
medarbejderrepræsentanten – tilføjes til 
dagsordenen fremadrettet 
 

14. Godkendelse af referat Godkendt 

 


